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MAANDAG 20 NOVEMBER 2017  

Sinterklaas 
Ondanks de zware storm is Sinterklaas gelukkig toch goed aangekomen in Neder-
land. Zaterdag kwam hij meteen naar Langbroek in een mooie brandweerwagen! 
Fijn dat hij en zijn Pieten er weer zijn! 
Deze week versieren we met zijn allen de school en trekken de kinderen in de bo-
venbouw lootjes, zodat ze de Sint een beetje kunnen helpen. Maak er iets moois 
van, veel succes! 
 

 
  
Rapporten 
Aanstaande donderdag ontvangt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar. 
Vandaag krijgt u hierover een brief.  
Hierop kunt u een voorkeur voor een gesprek in de middag aangeven. Dit kan t/m 
aanstaande woensdag. Woensdag maken we de planning voor de rapportavonden. 
Bij het rapport krijgt u een briefje met het tijdstip van het gesprek. Mocht dit niet 
uitkomen, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind. 
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Piet de Springerschool-app 
Onze app is klaar en goedgekeurd voor de app-store. Van-
avond presenteren wij hem aan de MR. Morgen kunt u hem 
downloaden op uw telefoon, tablet of computer. U ontvangt 
dan ook een brief met alle informatie. 
 
Op dit moment zijn wij ook bezig met het vernieuwen van de 
website; deze website wordt gekoppeld aan de app. Op ter-
mijn zal het Springernieuws en de kalender komen te verval-
len (de komende tijd wordt dit nog op de huidige manier 
verstrekt).  
 
We zullen allemaal nog even moeten wennen aan deze ma-
nier van communiceren. Wij horen uw ervaringen graag. 

Mocht u vragen hebben over de installatie en/of het gebruik van de app dan kunt u 
terecht bij juf Jeanette of juf Suzan. 
 
Nieuw motto 
Een paar weken geleden hebben we een wedstrijd uitgeschreven en uw hulp en de 
hulp van de kinderen gevraagd bij het bedenken van een nieuw motto voor de 
school. We hebben een hoop inzendingen gehad. Bij de inzendingen zit ons nieuwe 
motto! 
Aanstaande woensdag maken we de winnaar en ons nieuwe motto bekend. 
 
Juf Jacqueline 
Juf Jacqueline gaat woensdag naar een conferentie en is die dag dus afwezig. Zij 
wordt de ochtend vervangen door juf Juke. 
 
Staking leerkrachten 
De mogelijkheid bestaat dat er op dinsdag 12 december opnieuw een landelijke 
staking wordt georganiseerd. De leerkrachten van onze school hebben aangegeven 
dat zij, indien dit het geval is, hieraan deel zullen nemen. We hopen wederom op 
uw begrip.  
 
Terugkoppeling fietsenkeuring 
Tijdens de fietsenkeuring op 7 november zijn er 35 fietsen gekeurd. Hiervan zijn er 
24 goedgekeurd. Volgens de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland is dit een 
redelijke opkomst met een goed resultaat. 
 
 
 
 
 


